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1. УВОД 
Писати рад о једној држави као што је Израел није лако. То је земља дуге бурне 
историје, земља на ветрометини великих давних царстава: египатског, асирског, 
вавилонског, персијског, арапског, отоманског, али и на раскршћу и месту 
сукоба разних историјских преплитања. На  овој  територији, сукоби  су  вечни. 
 

 

Од крсташких ратова, отоманског 
царства, првог и другог светског рата па 
све до данашњих сукоба око великих 
монотеистичких религија и заузимања 
геостратешких положаја на овом подручју 
од стране великих сила у борби за 
сировинама, пре свега нафте. Данас, мала 
земља Израел, са свим својим проблемима 
и претњама неких суседа да ће бити 
„бачена“ у море, ипак опстаје и развија се 
као једина истински демократска држава 
на том простору. 

 

Имала сам прилику да обиђем 
Израел од 28. децембра 2009. год. до 
8.јануара 2010. год. Омогућено ми је да 
будем стипендиста организације „Таглит“ 
која не само да је финансирала мој пут, већ 
је групи доделила стручне водиче који су 
нам показали толико много занимљивости. 
Писати о једној земљи свакако је лакше 
када се кроз њу и пропутује. 

 

 Jеврејском историјском музеју у 
Београду се посебно захваљујем што ми је 
омогућен приступ његовој библиотеци и 
архиви. 

 

На крају, треба да се захвалим својој 
поштованој професорки Марини Аџић што 
је прихватила ову моју тему као матурски 
рад и помогла ми својим предлозима и 
саветима.  
 
 
 
Слика 1. Физичка карта Израела 



2. Положај и величина 

2.1 Положај 

Континент Азија, Арабијско полуострво, Блиски исток. Граничи се 
Средоземним морем, Либаном, Сиријом, Јорданом и Египтом.  Између Египта и 
Јордана, излази на Црвено море преко Aкабског залива.  

 

Географске координате : 31°  30’ Север    34°  45’ Исток 
 

 
Слика 2. Граница са Либаном        Слика 3. Граница са Сиријом 

   (Фото. М. Демајо) 

2.2  Површина  

На основу података Министарства спољних послова Израела (види Литературу, 
бр. 19), Укупна површина Израела је 22145 км квадратна. Од тога је површина 
земљишта 21617 км квадратна., остатак су водене површине. Израел је дугачак 
око 470 км а највећа ширина је 85 км. Треба напоменути да се подаци који се 
односи на површину Израела разликују према разним изворима датих у 
литератури на крају овог рада. На основу извора бр.18, површина Израела је 
22072 (20425 км квадратна без окупираних територија), од тога копно 21642 км 
квадратна а водене површине 430 км квадратна. Дужина обале је 273 км. 
Територијалне воде иду до 12 наутичних миљ (1 нм = 1.853 км). На основу 
извора бр. 10, површина је 20720 км квадратна , пре окупације територија 1967. 
године. Податак из бр. 4 даје површину од 20850 км квадратна. Извор под бр. 
20, даје следеће податке: 20770 км квадратна без окупираних територија након 
рата 1967. године. Према овом извору, површина Израела је 22072 км квадратна 
када се  укључе окупирани Голан и источни Јерусалим. Ако се овоме дода и 
окупирана западна обала Јордана, површина је 27799 км квадратна. 



Све ове разлике проистичу 
као последица окупације 
појединих зона од стране Израела 
и недефинисаног статуса 
окупираних територија (тренутно 
посебно појаса Газе). Неке земље 
признају Израелу окупацију ових 
територија а неке не. Још је 1948. 
године промењена званична 
површина Израела након стицања 
независности и првог арапско-
израелског рата. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слика 4.  
Снимак  Израела  са  висине  од  
755   Км   (Google   Earth,   2010.) 
 

 

3. Кратка историја 
 Историја Израела досеже у дубоку прошлост, испуњена је ратовима, 

миграцијама и окупацијама. На овим просторима су се рађале цивилизације и 
монотеистичке религије, јудаизам, хришћанство и ислам, које и  данас имају 
велики утицај.  

Предпоставља се да се прва миграција Хебреја ка западу у Каан одвијала 
између 20. и 17. века пре наше ере. Библија помињe Аврама као провог 
хебрејског вођу пореклом из града Ур у Месопотамији. Хебреји су дуго били 
под влашћу Египта и под Мојсијем су у 13. веку пре наше ере напустили Египат 
и населили се у Каану. Хебреји су се дуго борили са Филистејцима и Израел је 
достигао своју моћ под краљевима Саулом и Давидом (освојио Јерусалим око 
1000. год. пре. н. ере.). За времен Соломона, Израел достиже зенит у свом 
економском и културном развоју. Тада је саграђен и чувени Соломонов храм. 
Након смрти Соломона, Израел се распада на мању јужну Јудеју и северни већи 
Израел. Обе монархије преживљавају тешка времена и због унутрашњих сукоба  
Вавилонци су 586.год. пре наше ере опустошили Јудеју и одвели Јевреје у 
ропство. Персијски цар Кир је победио вавилонско царство и допустио 
Јеврејима да се врате у првобитну домовину Палестину. Александар Велики 
заузима 332. године пре наше ере Палестину. Касније, хеленска власт постаје 
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несношљива за Јевреје. Римљани преузимају власт на овом подручју (63 год. 
п.н.е. до 313 год.н.е.), неко време дајући формално власт Ироду. У време 
владавине Рима, појављује се хришћанство као нова религија. Рим руши други 
јеврејски храм и многи Јевреји напуштају Палестину. Познато је брдо „Масада“ 
крај Мртвог мора,  на коме је група од  960 Jевреја, укључујући жене и децу, 73. 
године н.е. три године одолевала римским нападима у том утврђењу. На крају, 
сви браниоци су извршили самоубиство да не би пале у руке непријатељу.  

 

 
Слика 5. Масада 

 

Византија влада овим подручјем од 313-636 год.н.е. Многи Jевреји налазе 
своју нову домовину у околним медитеранским земљама, посебно на 
иберијском полуострву где су нашли вековни мир заједно са Aрапима, све до 
католичке инквизиције 1492. године. Након појаве ислама и арапских освајања, 
Палестина је под арапском влашћу (636-1099 год.), воде се крсташки ратови  а 
затим Отоманско царство влада од 1517-1917 год.. Након 1. светског рата, 
Палестином влада Велика Британија, да би кроз мукотрпне преговоре и после 
великих страдања јеврејског народа током 2. светског рата ( 6 милиона 
убијених од стране нациста и сарадника), 14. маја 1948. године уз подршку 
већине земаља чланица Уједињених нација, Израел постаје 59. држава, чланица 
УН. Први председник Израела је био Хаим Вајцман, научник-
хемичар.Уследили су арапско-израелски ратови, 1956, 1967 и 1973. године а 
теророзам, мањи и већи сукоби трају до данашњих дана. Последњих деценија 
многи Јевреји, посебно из некадашњег Совјетског савеза емигрирају у Израел 
али и из арапских земања и Африке (етиопски Јевреји „Фалаши“).  

 

4. Природне одлике 

4.1 Рељеф 

Израел се карактерише великом разноврсношћу терена. Највиша надморска 
висина је на планини Хар Мерон са 1208 м надморске висине. У окупираном 
делу Голана се налазе падине до 2040 метара над.вис. које припадају планини 
Хермон, чији је највиши врх 2814 м.над.вис. и налази се на граници Либана и 
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Сирије. Најнижа тачка на копну,  не само у Израелу већ и у целом свету је 
Мртво море са „висином“ од минус 408 метара испод нивоа мора. Планински и 
брдовити појас се простире кроз средину земље од Голана и Галилеје на југ 
преко Јерусалима (на 800 м. надморске висине), брда Самарија и Јудеја, па даље 
према Негеву. Негев чини 60% територије Израела. Висине су углавном између 
400 и 800 метара над морем. Равнице се простиру дуж медитеранске обале и 
низ реку Јордан.  

 
 Слика 6. Јудејска пустиња (Фото М.  Демајо) 

 

Геолошки, Израел се састоји од стена из неогена и квартара у низинским 
пределима. Средишња брда су углавном састављена од стена из горње креде 
маринског порекла. Овде има и изолованих подручја из палеогена. Око 
Галилејског језера се налазе стене из доба мезозоика и кенозоика, вулканског 
порекла. Низ леву обалу реке Јордан, пружају се стене из тријаса и јуре, а даље 
према југу и Ејлату, налазе се прекамбријске стене. 
 

 

Посебно карактеристично за 
рељеф је раселина која се пружа 
преко 400 км у правцу север-југ. 
Раселина почиње између Галилеје и 
Голана.  Израелски део раселине се 
завршава код Еилата у Црвеном 
мору. Ова раселина се даље 
продужава према Африци.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Слика 7.   
Водопад на Голану (Фото. М. Демајо) 



4.2  Клима 

Фактори који диктирарју климу Израела су: дугачка обала Средозамног мора и 
велики пустињски простор, те је клима у приобалном појасу субтропска, у 
унутрашњости где је терен мешовит, тј. брдовит и/или пустињски, клима више 
нагиње континенталној.  Израел има карактеристично жарка, сунчана и топла лета 
и благе медитеранске зиме. У брдовитим пределима, посебно у Галилеји, зими 
пада снег а понекад има снежних падавина и у Јерусалиму. О јасно разграничена 
четири годишња доба у овој земљи, неможе да се говори. Кишни период обично 
траје од новембра до марта, али су падавине   најчешће у децембру, јануару и 
фебруару. Од великог заначаја су и ветрови. Западни и југозападни доносе са мора 
обично  кишу, а са кишом и влагу у летњем периоду. У супротности од западних 
ветрова, источни ветрови су суви, а најопаснији је југоисточни ветар зван 
„широко“ (хамсин) који собом доноси жеге из арапске пустиље. Он ствара топао и 
сув ваздух који се тешко подноси. Постоје и северни ветрови који ублажују летњу 
жегу. Просек кишних дана у години износи 40-75, у пределу Негев 10-30. 

 

У табелама 1 и 2, дати су неки појединачни климатски подаци.  
 
Табела 1. Просечне минималне и максималне температуре током   

карактеристичних месеци изражене у C° 
         Градови           Јануар           Август 
Тибериас          10.4-17.8          24.0-30.6 
Тел Авив           8.4-18.1          22.1-31.5 
Јерусалим           5.2-12-6          18.1-20.8 
Бер Шева           6.2-17.0          18.4-33.7 
Еилат         10.1-20.9          26.5-40.2 

 
Табела 2. Просечне (за пет година) годишње падавине изражене у мм 

                     Област                мм падавине 
                   Галилеја                   787.82 
                    Хаифа                   631.60 
                 Тел Авив                   484.80 
                Јерусалим                   487.0 
                    Еилат                    23.0 

 

 
     Слика 8. Пустиња Негев и камиле (Фото. М. Демајо) 
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4.3  Хидролошке карактеристике 

Главне сувоземне водене масе су Галилејско језеро или Кинерет и слано 
Мртво море. Мртво море саджи у води 275 грама соли по литру (обична морска 
вода око 35 грама по литру), зато што Река Јордан и остале мање притоке 
испаравају на високој температури и концентришу соли које се преосталом 
водом уливају у Мртво море. 

 

Галилејско језеро дубине до 209 м, добија воду нз брда Галилеје и Голана. У 
ово језеро утиче више река од којих су највеће Хајарден, Амуд и Јордан. Река 
Јордан затим истиче из овог језера а прима и воде   околних мочвара. У овом 
подручју је и река Јармук. На северу у Галилеји је мочварно подручје Хула које 
је мелиорисано али нешто од мочваре је остало. Што се иде јужније, све је мање 
река, а све више привремених водотока заваних „вади“ који су активни само 
када наиђу бујице. Има мноштво већих и мањих вештачких резервоара за воду 
и рибњака, чак и у пустињи Негев. 

 

Мада је пустиња сува, испод ње се налазе лежишта воде, па има извора и 
кратких водотокова квалитетене воде који се уливају у Мртво море, нпр. код 
Ејн Гедија. 

 

У Израелу као и суседном Јордану, осећа се недостатак воде па је Река 
Јордан већ у великој мери исцрпљена, што доводи и до политичке напетости. 
Стратези верују да ће у будућности, ратови на Блиском истоку бити вођени 
упарво због воде. Површина Мртвог мора се стално смањује па постоје чак 
визије пројеката да се тунелом повеже Средоземно море и Мртво море а 
разлика у надморксој висини би могла да послужи и за производњу струје.  

Проблем је загађење ионако скромних водотокова од стране пољопривреде, 
индустрије и комуналног отпада.  
 

 
Слика 9. Мртво море, поглед са Масаде (Фото. М. Демајо) 
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Слика 10. Црвено море (Фото. М. Демајо) 

4.4  Земљиште и вегетација 

Разноврсност земњишта од планинаског типа на северу у области голанске 
висоравни, мочвара у Галилеји до плоднијих равница на југу према Медитерану 
и на крају полупустиња и пустиња на југу, условило је појаву  разноврсне 
флоре. Клима такође има велики утицај, посебно што су у пустињи амплитуде 
температуре велике а падавине ретке и неравномерне. 

 

У Израелу расте 2883 врста дивљих биљака. Од овог броја врста, 2412 врста 
је карактеристично за ово подручје. Животињама се опрашује 1683 врсте, а 
остале ветром или воденим путем. Медитеранским врстама припада 1558 
биљака. Пустињским биљкама припада 600 врста. Више врста су ендемити 
Израела, укључујући 8 врста краљевских перуника. 

 

Није чудно што посебно у северним пределима где има влаге, у пролеће 
околина буде шарена од процветалог биља. Слично се деси и у пустињи, али на 
кратко када падне киша. Тада за један дан све процвета да би после неколико 
дана шарена вегетација нестала и остале само отпорне пустињске биљке.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Слика 11.  Шафран            Слика 12. Орхидеја 
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4.5  Фауна 

У библијска времена, овде су живеле многе животињцке врсте којих више 
нема, као например лавови, жирафе итд. 

 

Од крупнјих сисара, у Израелу могу да се нађу вукови (Голан и Негев), 
хијене, понеки леопард али је можда већ и истребљен. Ту живе  лисице, дивље 
мачке, пустињски рис и занимљива животиња хиракс, величине мачке. Хиракс 
по неким анатомским карактеристикама личи на слонове и носороге али живи 
по стенама пошто су му стопала прилагођена за верање. Хиракс је биљојед. У 
Израелу живе антилопе, козорози, газеле, дивљи магарац, антилопа орикс, 
адакс итд. 

 

Фауна птица је врло богата. Ту живе: ној, лешинари, ждралови и мноштво 
других врста карактеристичних за Европу или само овај регион. Орнитолози су 
утврдили да у Израелу на 1000 квадратних километара живи 17 врста птица (у 
Британији на истом простору има 2 врсте птица а у Немачкој свега 0.7 врста). 
Укупно у Израелу живи око 500 врста птица. Израел је важно место за прелет 
птица током сеобе између Европе односно Азије према Африци и натраг. Током 
сеобе, изнад Израела прелећу милиони птица. Орнитолози су успели и да 
предвиде када и у које доба дана птице прелећу у масама па је тако и авионски 
саобраћај усаглашен да би се спречио судар авиона и птица. У Израелу живи 
100 врста гмизаваца и разни водоземци. Посебно су у опасности од истребљења 
морске корњаче због загађења али и гушења пошто прогутају пластичну кесу, 
мислећи да је медуза којом се иначе хране. Фауна бескичмењака je разнородна 
захваљујући разноврсности терена и мноштву пећина. 

 

 
 

  Слика 13. Козорог               Слика 14. Хиракс-          Слика 15. Антилопа орикс- 
нубијски-ибекс   сиријски    арабијска 

 

4.6  Заштита животне средине 

Израел као и многе друге земље, суочен је са деградацијом животне средине. 
Негативни фактори су загађење од индустрије, пољопривреде, комуналног 
отпада, интензивне урабанизације и неодговорног понашање грађана. Чине се 
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напори да се ови проблеми превазиђу. Постоје државне установе које се тиме 
баве, али и разна удружења грађана која се старају о заштити природе.  

 

 
Слика 16. Израелска мајчина душица-ендемит 

 

У Израелу су основани резервати, већих или мањих површина да би се 
сачувала ретка флора и фауна, као и друге природне реткости, геолошки 
феномени, пећине итд 

 

Неки од познатијих резервата су на северу, мочварно подручје „Хула“, рај за 
птице мочварице и резервати на Голану успостављени ради заштите птица 
грабљивица. Резерват Ејн Геди крај Мртвог мора има козороге а већи број 
резервата у Негеву треба да омогући очување пустињске фауне и флоре. 
Значајан је и резерват природе назван „Ејлатски корални резерват природе“ у 
Акабском заливу који заузима 2 км израелске обале и 7 км јорданске обале. 
Овај резерват успостављен је мировним уговором између Израела и Јордана 
1994. године. У њему живи 140 врста корала и скоро 1000 врста риба. 

 

Израел је потписник више међународних конвенција из области заштите 
животне средине. Неке од них су: Заштита биодиверзитета, Кјото протокол за 
климатске промене, Заштита озонског омотача, Заштита мочварних подручја, 
Контрола лова на китове, Опасне материје, Спречавање загађења од стране 
бродова итд.   

 

5.  Регионалне карактеристике 
Према Абрахаму Рабиновичу (види списак литературе за референцу), Израел 

се може поделити на следеће регоналне целине : Север, Средњи део и Југ. 
Свака од ова три подручја разликује се по топографским и климатским 
одликама, а у сваком од њих постоје подједнако различите подобности, обојене 
историјом и демографијом. 
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Постоји мишљење да је север најлепши део земље, брдовит, пријатна клима, 
богата вегетација. Овде су стара села Арапа и Друза. Ово подручје је погодно за 
пољопривреду и има пребогато историјско насеђе. 

 

За средљи регион се може рећи да је везан за градове Тел Авив и Јерусалим. 
Овде је центар привреде, власти, образовања, и култуе. 

 

Југ је у почетку био спржена пустош. Пре оснивања Државе Израел, само су 
се Бедуинска племена и кријумчари хашиша усуђивали да пређу преко широке 
Араве, долине на јужном делу пустиње Негев. Од 1950. године, држава улаже 
напоре да ово подручје унапреди, па су развијени градови Бер-Шева са научним 
центрима и Ејлат као лука и туристички центар. 

 

Израел је административно подељен на 6 дистрикта, Центар, Хаифа, 
Јерусалим, Север, Југ, Тел Авив. Ови дистрикти су даље подељени на 15 под-
дистрикта а ови опет на укупно 50 региона. 

 

 
Слика 17. Подела Израела на дистрикте ( 1. Север, 2. Хаифа, 3. Центар, 4. 
Тел Авив, 5. Јерусалим, 6. Југ: Спорне територије, А. Голан, B. Западна 
обала, C. Газа). 
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6. Друштвене карактеристике 

6.1  Друштвено политичко урећење 

Званично име земље је „Држава Израел“. Популарно се зове и „Ерец“, 
што значи домовина. Главни град је Јерусалим. Многе државе то не признају 
већ признају Тел Авив као главни град, који је то и био приликом проглашења 
Израела као државе. Израел је парламентарна демократија по уређењу.  Не 
постоји званични устав али његову надлежност преузимају Декларација о 
оснивању државе (1948), Основни закони парламента (Кнесет) и изреалски 
закон о држављанству. Од маја 2003. године, Комитет Кнесета ради на нацрту 
устава. Правни систем је мешавина енглеског законодавства а у случају 
грађанског права, користе се елементи јеврејског, хришћанског и исламског 
права. Право гласа имају сви грађани старији  од 18 година који су држављани 
земље. Извршна власт се спроводи преко изабраног Председника, Председника 
владе (Премијер) и Кабинета који бира Премијер а одобрава Кнесет. 
Председника државе који има углавном церемонијалну улогу, бира Кнесет на 
период од седам година. Кнесет који има 120 места, попуњава се општим 
изборима. Постоји Врховни суд.  

 
Слика 18. Кнесет-Јерусалим (Фото. М. Демајо) 

 

 Израел је познат по томе што има велики број политичких партија, па су 
владе често нестабилне. 

 

Држава је чланица многих међународних организација а има и тесне везе 
са Европом када су у питању политички и трговински односи. 

 
Слика 19. Застава Државе Израел 
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На застави се налази „Давидов штит“ у облику звезде. Плаве траке су 
симбол молитвеног шала 

 

Израел има већи број међународних спорова. То се пре свега односи на 
Западну обалу Јордана, околину Либанске границе и део  голанске висоравни 
одузете од Сирије. Велики проблем од 1948. године представљају палестинске 
избеглице које су напустиле део Палестине након успостављања Државе 
Израел. 

 

 
Слика 20. Грб Државе Израел 

 

Седмокраки свећњак менора је по предању настао када је Мојсије убацио 
злато у ватру. Менора се налази у сваком храму -синагоги. 

 
Национална химна носи назив „Хатиква“ (у преводу „Нада“). 

 

 
Слика 21. Политичка карта Израела 
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6.2  Одбрана 

Од свог проглашења за независну државу, Израел због свог гео-политичког 
положаја на нестабилном Блиском истоку, издваја велике суме из буџета за 
своју одбрану (7.3% за 2006.). Израелска војска се званично зове „Израелске 
одбрамбене снаге“. Војска располаже високом технологијом и добро обученим 
људством. 

 

Војна обавеза је обавезна за све мушкарце и жене од 18 година. Мушкарци 
служе војни рок  3 године а жене 21 месец. Војску обавезно служе Јевреји и 
Друзи а на добровољној основи Арапи и хришћани.  

6.3  Становништво 

У Израелу живи 7233701 становника.(2009), тј. 6473000 становника без 
палестинског аутономног подручја (2003). Просек старости је 29.1 година. 

 

Степен наталитета је 19.77 на 1000 а смртност 5.43 на 1000. Просечан број 
деце по жени је 2.75.  Природни прираштај је био 13.5% у 2003. години. 

 

Јевреји чине 76.4% становника, остало су углавном Арапи, 23.6%. Од 
мањинских народа има око 117000 Друза на северу земље и око 3000 Черкеза 
који су овде насељени још у време Отоманске империје. Бедуина има 170000 
који су подељени на 30 племена. Све набројене мањине су муслиманске 
вероисповести. 

 

   Табела 3. Распоред становништва по религијском опредељењу 
Назив религије Проценат 

сзановништва 
Јевреји      76.4 % 
Муслимани (углавном 
сунити) 

     16 % 

Арапски hришћани      1.7 %   (1) 
Остали hришћани      0.4 %   (2) 
Друзи      1.6 % 
Неопредељено      3.9 % 

(1)+(2) укључује православце, католике и друге хришћане. 
 

Број становника се стално мења обзиром на велику имиграцију, посебно из 
Русије после деведесетих година прошлог века. 

 

Званични језици су иврит, писмо је тзв. квадратно хебрејско (постоји и 
писана форма у свакодневној употреби) а арапски се прихвата за потребе 
Арапa. Оба језика су семитског порекла. Азбуке им се разликују, хебрејска се 
зове „алеф-бет“ по прва два слова. Поред хебрејског, многи јевреји знају ладино 
језик -стара варијанта шпанског којим говоре сефарди, пореклом из Шпаније 
(изгнани после Инквизиције 1492.год.) и јидиш- језик ашкеназа из северне и 
источне Европе. Сефарди су добили име по старом називу за Шпанију-Сефарад 
а Ашкенази по старом средњевековном називу за област данашње Немачке. 



 17

Друзи су посебна група чија историја потиче из 11. века. По религији су 
муслимани али имају своје специфичности. Насељавају тромеђу Израела, 
Либана и Сирије. Током историје су били веома ратоборни. Никада нису били 
потпуно покорени ни од Турака за време Отоманске империје. У пустињи 
Негев живе Бедуини који су углавном по традицији номади. Бедуини све више 
напуштају номадски начин живота. 

 

 
Слика 22. Зид плача-Јерусалим (Фото. М. Демајо) 

6.4 Насеља 

Најгушће је насељена медитеранска обала и Јерусалим. Густина 
насељености у Израелу је око 317 становника по км2 . Удео градског 
становништва је 90.6%. Постоји мноштво мањих насеобина, посебно у области 
западне обале реке Јордан, где се насељавају јеврејски имигранти уз подршку 
израелске владе. Ова насеља су извор сталних сукоба између Израела и 
палестинских представника. 

6.5  Важнији градови 

 Тел Авив 
 

Овај град (име у преводу значи „Брдо пролећа“) је основан од стране 60 
породица 1909. године. То је био главни град Израела до 1967. године док 
Израел није преузео цео Јерусалим. Многе земље и данас сматрају Тел Авив 
главним градом. Јафа, стари град је сада део Тел Авива. Шири део града има 
3939000 становника а ужи део града 3206400. Овај град је центар привредног, 
културног живота а ту је и универзитет.  
 
 Јерусалим (хебрејски Јерушалајм) 
 

Град где се сусрећу три велике монотеистичке религије. Уже подручје града 
има 773800 становника. Овде је центар религијског живота јевреја, муслимана и 
хришћана. Зид плача је светиња за Јевреје, и представља остатке срушеног 
храма, његов западни зид. Изнад овог места је џамија „Ал акса“ и „Купола над 
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стеном“, светиња за муслимане. Купола се налази изнад стене са које је 
Мухамед на коњу отишао на небо али је на истој стени, Аврам, праотац Јевреја 
и мусимана, требао да жртвује сина Исака. У близини Јерусалима је  Витлејем, 
место Христовог рођења .Овај град је седиште Кнесета (Парламента), 
универзитета и познате болнице на Брду Скопус.  

 

 
Слика 23. Јерусалим (Фото. М. Демајо) 

 

 Хаифа 
 

Са 265000 становника у ужем делу града и 1021000 са околином, овај град 
спада у велике градове. Ту је лука али и универзитет. Изнад града се диже Брдо 
Кармел са лепим шумама и уочљивим храмом који припада посебној религији, 
Бахаи верницима.  
 

 Бер Шева 
 

 Град стар само 60 година. Саграђен је на ивици пустиње Негев и има 559700 
становника. Познат је по научним институтима који се баве изучавањем 
пустиње али и по развијању технологија у области соларне енергије, 
водопривреде итд. 

6.6  Остала насеља 

Важнији градови су на северу, Тиберијас уз Галилејско језеро, Натанија на 
обали Медитерана и Ејлат, лука и туристички центар у Акабском заливу. 
Поред градова и класичних насеља, постоје и други типови насеља: 
 

-Мошав је сеоско насеље органозовано на кооперативној основи. У овом 
насељу су земљорадничке јединице одвојене, припадају породицама које их 
обрађују, те оне убиру и приносе са ове земље. Механизација, установе 
(култура, здравство итд.) су својина села те се набављају и одржавају 
доприносом свих становника села, а износ доприноса одређује Главна 
скупштина. 
-Кибуц је пољопривредна заједница, премда су многи кибуци прешли и на 
савремену индустријску производњу, па производе нпр. соларне плоче. У овој 
заједници нема приватне својине, чланови деле све међусобно, земљиште је 
заједничко као и сва механизација, зграде, установе итд. Ако неко иде у посету 
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у други део земље или на школовање, кибуц појединцу обезбеђује ночћана 
средства. Послови се деле према афинитету и способностима појединца а 
појединац може да промени више врста послова. Новац служи за потребе 
трговине са трећим лицима ван заједнице. Први кибуц је основан 1909. године 
и зове се Даганија. Овај кибуц је основала мала група младих, старих свега од 
13-18 година, који су се доселили из Источне Европе.  

 

 
Слика 24. Кибуц Даганија 

 

У кибуцима се све планира и решава на заједничким недељним састанцима 
свих чланова. Кибуци могу имати више хиљада одраслих чланова, базирани 
су на социјалистичким идејама и одиграли су велику улогу у одбрани 
Израела током арапско-израелских ратова. Данас кибуци нису више толико 
популарни, пошто се омладина опредељује за бржи темпо живота у 
градовима. 

7. Привреда 

7.1  Финансије 
Држава се финансира путем посредних и непосредних пореза, разних такса, 

зајмова-унутрашњих и спољних, помоћи Jевреја из иностранства, немачких 
репарација, редовном помоћи из САД и од улога на штедњу. Банкарски систем 
у Израелу је врло разгранат и банке помажу држави својим трансакцијама. 
Највише средстава из буџета иде за инвестиције, одбрану, затим за просвету, 
културу и здравство. 

 

Новчана јединица је „Шекел“ који садржи 100 „Агорота“ а овај 100 
„Шекилима“. Међународна ознака валуте је NIS-Нови израелски шекел („нови“ 
зато што је због високе инфлације 1985. године извршена деноминација 
валуте). 



 20

Радно способно становништво чине 3% у пољопривреди, 32% у индустрији 
и 65% у области услуга. 

7.2  Пољопривреда 

Пољопривреда је главна привредна грана која има велики извозни значај.  
Израел је водећа земља у развоју пољопривредних технологија. Ово подручје 
није по географском положају идеално за интензиван развој пољопривреде, не 
само да је више од половне државе под пустињом, већ су клима и недостатак 
воде такође фактори који отежавају пољопривредну производњу. Треба ипак 
напоменути да је део земљишта уз медитеранску обалу од давнина био важан за 
пољопривреду, јер овај предео припада тзв. „Плодном полумесецу“, који се 
простире узводно токовима река Тигрис и Еуфрат, скреће испод Турске, прати 
Медитеран до делте Нила и иде далље узводно током Нила. Овај „Полумесец“ 
је био од животног значаја старим цивилизацијама на овим просторима и 
омогућавао је развој пољопривреде. Свега 20% земље је природно повољно за 
пољопривреду. Данас, пољопривреда представља 2.5% прихода и 3.6% укупног 
извоза. У пољопривреди је ангажовано свега 3.% радно способног 
становништва, али задовољава 95%  потреба за храном. Увозе се житарице, 
кафа, какао, семена уљарица, месо и шећер. И поред овог увоза, пољопривреда 
има позитиван трговински биланс.  

 

Први Јевреји који су се усељавали у Палестину крајем 19. века, 
откупљивали су углавном неквалитетну земљу од домородаца. Почели су са 
наводњавањем, исушивањем мочвара и пошумљавањем, да би створили услове 
за развој савремене пољопривреде. Прва насеља су била типа „Кибуца“ и 
„Мошава“ у којима се заједничким упорним радом свих становника дошло до 
услова повољних за развој пољопривреде. Од стицања независности Израела, 
1948. године, пољопривредна производња се увећала за 16 пута, три пута више 
него број становника. Главне пољопривредне области су северне равнице дуж 
обале, брдовити предели унутрашњости земље и горња долина реке Јордан. 

 

Вода је ресурс који је врло ограничен а пољопривреда користи 75% од 
укупне потрошње воде. Пошто су главни извори снабдевања водом на северу 
земље, вода се дистрибуира системом резервоара, канала и пумпи. Данас се 
наводњава око 186 400 хектара.  

7.2.1  Биљна производња 

Главне ратарске културе су пшеница, кукуруз, соргум-врста кинеске 
шећерне трске. Од воћа, главни производи су агруми, авокадо, киви. Гаје се 
уобичајене повртарске културе као и бостан. Од воћа, гаје се јабуке, крушке и 
трешње а развијено је виноградарство које даје квалитетна вина. У појединим 
областима се због погодне климе гаје урме, маслине, рогач, смокве, нар па чак и 
банане. 
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Посебно је развијено гајење памука при чему се постижу врхунски 
светски приноси, управо системом наводњавања „кап по кап“.  

7.2.2 Сточарство 

Сво млеко које се потроши, пореклом је из самог Израела. Краве су 
већином специфичне Израелско-Холштајн расе, отпорне на болести  а млечност 
крава је на рекордном нивоу. Овчије млеко се извози. Од меса, највише се 
конзумира живинско месо (85%). Живина и јаја се добијају највише из 
пољопривредних задруга типа „мошавим“. Бедуини узгајају једногрбе камиле. 

7.2.3  Рибарство и аквакултура 

Улов рибе из средоземног мора је знатно смањен због претераног 
рибарења. Главни извор рибе је  из Галилејског језера (Кинерет). Ту се лове 
више врста из породице шарана, гргеч и риба Светог Петра. Чак се развија 
аквакултура у пустињи Негев. Риба се вештачки гаји и у кавезима у мору, нпр. 
риба лублин. У појединим притокама реке Јордан, гаје се пастрмке и лосос. 

 

Аквакултура подразумева и гајење појединих биљних врста у води 
уместо земљи. Често се гаје алге које дају велику количину биомасе. 
 

 
Слика 25. Аквакултура у кибуцу Кетура, пустиња Негев 

7.2.4  Шумарство 

Када је Марк Твен, познати амерички писац на магарцу путовао лета 
1867. године преко Самарије ка Јерусалиму, написао је: „Тек понегде видело се 
неко дрво или грм. Чак су и маслине и кактуси, ти хитри пријатељи безводног 
тла, готово сасвм напустили земљу. Ниједан предео толико не замара поглед 
колико онај који окружује прилазе Јерусалиму“. Данас је слика сасвим 
другачија. Још је пре 100 година основана организација „Керен Кајемет“ која се 
и данс бави пошумљавањем Израела. До сада је посађено око 200 милиона 
стабала. Још почетком 20. века, многе породице по свету су имале мале плаве 
касице код куће у коју су стављале новчиће. Када би се касица напунила, новац 
би се предавао тој фондацији. Прилози су стизали из целог света и то је 
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омогућило масовно пошумљавање, што је знатно поправило квалитет земље и 
спречило ширење пустиње. Пошумљавање се и данс наставља, мада има и 
проблема, нпр. појава пожара због суве климе. У пролеће, омладина масовно 
излази на дан празника дрвећа „Тубишват“ и сади младице.  

7.2.5 Цвећарство 

Израел је велики произвођач цвећа и вредност извоза премашује 190 
милиона УСД годишње. Од цвећа се гаји око 100 врста. Поред ружа, гербера, 
анемона, каранфила, хризантема итд. гаје се и орхидеје. Убрзано се развија 
производња резница и цвећа у саксијама. Годишње се произведе око 1,4 
милијарде цветова. Око половина површина земљишта намењено узгоју цвећа 
је под компјутеризованим стакларама а 12% површина је под заштитним 
мрежама. Цвеће које се извози, продаје се на специјализованим берзама цвећа у 
Холандији, Белгији и Немачкој. Израел је прва страна земља којој је дозвољено 
да своје цвеће продаје путем берзе цвећа у Холандији.  

7.3  Индустрија 

Пре проглашења државе Израел током британског мандата, у Палестини је 
било само нешто лаке индустрије, пре свега базиране на пољопривредним 
производима, било је текстилне, стакларске, хемијске, фармацеутске, 
традиционалне обраде дијаманата  и друге лаке индустрије. Након стицања 
независности, морало се мислити и на запошљавање великог броја имиграната, 
а Израел је земља сиромашна сировинама. 

 

Од руда има нешто гвожђа на северу и у Негеву. Код Ејлата је рудник бакра 
који је један од првих рудника тог метала у историји. Има нешто руде мангана, 
магнезита  као и хрома а јужном крају Мртвог мора. 

 

Управо је вода Мртвог мора главни извор минерала, пошто у једном литру 
воде има 275 гр. разних соли. Из ове воде се добијају бромова једињења и 
кухињска со. 

 

Распрострањена су налазишта фосфата, гипса, магнезијума, а из минерала 
карналита се добија калијумова со. Постоје каменоломи и производња цемента, 
веома важно за развијену грађевинску индустрију. 

 

Израел је познат по својој хемијској индустрији која производи вештачка 
ђубрива и друга средства потребна пољопривреди. Производња ауто гума је 
развијена 

 

Израелска фармацеутска индустрија је позната широм света по својим 
оригиналним патентима. 

 

Обрада сирових дијаманата је традиционално умеће. Дијаманти потишу 
углавном из Западне Африке. Ова индустрија гарантује да су дијаманати 100 %  
природни и ова индустрија ради на принципу „Кимберли процеса“, конвенција 
која гарантује да „Крвави дијаманти“ (нису копани робовским радом) не 
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доспеју на тржиште. Ова индустрија је сконцентрисана у „Дијамантском 
дистрикту“ у Рамат Гану. „Дијамантски торањ“ који се овде налази је највећи 
центар за трговину дијамантима. 

 

С обиром на недостатку природних извора енергената, Израел је водећи у 
производњи и развоју нових технологија када је у питању соларна енергија. 
Након 1970-тих и нафтне кризе, развијен је соларни грејач за воду који се данас 
користи у преко 90%  израелских домова. Израелски стручњаци раде на 
пројектима широм света када је у питању соларна индустрија. Као и соларна 
енергија, за Израел је важна технологија наводњавања пољопривредног 
земљишта по оригиналном систему „кап по кап“, па се израелска технологија 
користи широм света. 

 

Окружен суседним арапским земљама које су према Израелу непријатељски 
расположене, али и претњом од удаљенијих земаља (Иран), у Израелу је одавно 
развијена војна индустрија. Производе се борбени млазни авиони и ракете али и 
авиони за цивилне потребе. Развијен је систем ремонта војних и цивилних 
авиона за потребе других земаља. Лако наоружање које се производи у Израелу 
је популарно на иностраном тржишту (митраљез „Узи“). Производи се 
муниција компатабилна НАТО стандардима, тешко артиљеријско оружје.  Већ 
неко време, Израел шаље и своје сателите у васиону. 

 

                       
Слика 26. Неки производи израелске војне индустрије 

7.3.1 Енергетика 

Енергетика је важна за Израел као развијене индустријске земље. Струја-
Производња 50.41 милијарди kWh, потрошња 46.15 милијарди kWh, извоз 2.081 
милијарди kWh  (2007.год). 

 

Нафта-Производња 5245 барела по дану (1 барел = 155 Л), потрошња 235000 
барела по дану, извоз 69580 барела дневно, увоз 318900 барела дневно, 
доказане резерве нафте 1.94 милиона барела (2007,2008,2009). 
Природни гас-Производња 1.19 милијарди кубних метара, потрошња 1.19  
мијијарди кубних метара, подмирују се домаће потребе.(2008).  

 

У целини, израелска привреда (индустрија и пољопривреда), извезе 
произвосде  вредне 57.16 милијарди долара-УСД (2008). Увоз робе је у 
вредности од 64.40 милијарди америчких ндолара-УСД (2008).  
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8. Саобраћај 

8.1 Друмски саобраћај 

Сви званични путеви су асфалтирани, укупна дужина је 17870 Км. Од овога 
је 146 Км експресних путева 

8.2 Железнички саобраћај 

Неко време је железница била запостављена због предности дате друмском 
саобраћају. Прве пруге су грађене у време отоманског царства. Данас има 913 
Км. пруга нормалног колосека.  

8.3 Поморски саобраћај 

Главне луке су Ашдод, Ејлат, Хадера и Хаифа. Има 2 теретна брода и 9 за 
контејнере. Око 60 бродова је регистровано у другим земљама.  

8.4 Авионски саобраћај  

Након стицања независности, оформљена је авио-компанија „Ел Ал“, тада са 
2 авиона. Данас има 47 аеродрома, хелиодрома има 3 (2009). Државна 
компанија „Ел АЛ“ повезује Израел са целим светом а долећу и авиони свих 
великих светских авио-компанија. Главни аеродром за међународни саобраћај 
је „Бен Гурион“ крај Тел Авива. 

8.5 Цевоводи 

Гасовода има 176 Км, нафтовод 442 Км а цевовод за рафинисане производе 
је дуг 261 Км.  

8.6 Радио-ТВ 

23 АМ станице и 15 ФМ, 2 краткоталасне.  Има 17 ТВ станица и 36 
репетитора. Интернет корисника има 2.106 милиона (2009). Интернет доме је 
“il”. 

8.7 Телефонија 

У Израелу има 2.9 милиона телефона, што је чини 51. државом по броју 
фиксних телефона (2008 год.). Мобилних има око 8 милиона. Телефонски 
систем је најразвијенији на блиском истоку. Телефонија је са светом повезана 
подводним каблом и путем сателита (два изнад Атлантика и један изнад 
Индијског океана). Код је 972. 
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Слика 27. Примерци израелских поштанских марака и печата 

 

9. Туризам 
Ово је веома важна привредна грана. Број туриста који посећују ову земљу, 

мери се у милионима, 3 милиона у 2008. години. Овај број може да осцилира, 
посебно је значајан пад туриста када су затегнути политички односи Израела и 
арапских суседа. Ипак, туризам сваке године доноси велике приходе који барем 
делимично ублажавају  негативан годишњи биланс државног буџета који 
постоји од настанка ове државе. 

 

Главни вид туризма је религијски који привлачи посетиоце углавном у 
Јерусалим и његову околину. Ништа међутим нису мање привлачна и друга 
места, као што је север земље са Галилејским језером и мношто историјских и 
археолошких налазишта и споменика.  Веома развијен вид туризма је 
посматрање птица, нарочито током њихове сеобе. 

 

Брда и пустиње привлаче туристе склоне авантурама; планинарству, 
алпинизму и спелеологији. Средоземно море а посебно Црвено море су 
примамqиви за рониоце, риболовце и једриличаре. 

 

Национални паркови и резервати природе годишње привуку 2 милиона 
посетилаца. 

 

Поред мноштва скупих хотела из познатих ланаца светског хотелијерства, 
популарни су за скромније туристе пансиони по кибуцима као и кампови.  

 

Израел свакако пружа неограничене занимњивости и за најпробирљивијег 
туристу. 

 

Један од начина да се врло повоњно посети ова земља је да се добровољно 
ради неко време у кибуцу. Већина програма је намењена свим људима добре 
воље, без обзира на порекло и националност. 

10. Образовање, наука, култура и спорт 
Израел је међу водећим земљама Азије по просечној дужини школовања. 

Проценат писмености је висок, 97.1%., приближно једнак проценат за 
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мушкарце и жене. Постоји више врста школа као и  посебне верске школе. За 
Арапе постоје посебне школе или одељења. Школа је обавезна од 8. до 18. 
године. Из државног буџета се за школство издваја 6.4%, слично као за 
одбрану. 

 

Постоји веђи број светски реномираних универзитета, најбољи је у 
Јерусалиму. Универзитети у Хаифи и Бер Шеви се такође високо вреднују. 
Квалитетна наука, посебно из области технологија, био-медицине и 
пољопривреде обавља се на универзитетима али и у многим специјализованим 
институтима. Водећи институт Израела са великим светским угледом је 
Институт „Вајцман“ који је мултидисциплинарног типа. Ту се изучавају 
базичне природне науке али реализују и примењени технолошки пројекти. „Бен 
Гурион“ Универзитет-Негев је специјализован и за науке везане за пустиње. По 
броју високообразованих становника, Израел је трећи на свету (20%). Само од  
2002. године, Израел је изнедрио 5 добитника Нобелове награде.  

 

У Израелу се пажња поклања и друштвеним наукама, посебно историјским и 
археологији, с обзиром да цела земља лежи на терену који је био поприште 
безброј догађаја везаних за развој цивилизације. 

 

Јевреји су велики обожаваоци књига. Годишњи међународни сајам књига у 
Јерусалиму је један од највећих на свету. Постоји велики број музеја, један од 
најзанимљивијих је „Храм књиге“ у коме се чувају познати „Кумрански 
записи“ откривени у пећини Кумран 1947. године. Све врсте уметности се цене 
а филхармонија има светску репутацију. Архитектура се испољава својом 
модерношћу и функционалношћу. 

 

Разноврсни предели и клима омогућују упражњавање низа спортова, од 
скијања на северу до незаборавног роњења у Црвеном мору. Популарни су 
кошарка, фудбал, планинарење, пећинарство, пливање и једриличарство. 

 

11. Југословенско и српско-израелски односи 
Израел је стекао државност маја 1948. године. Србија је у то време била  

део Југославије која је одмах признала Израел. Признавање нове државе је било 
и условљено симпатијама које је Југославија гајила према јеврејском народу 
због његових 6 милиона жртава токо Другог светског рата. Мора се рећи да је у 
партизанима у Југославији било  4572 бораца јеврејског порекла, од чега је  
1378 погинуло током рата. У партизанима је било 10 пута више Јевреја у односу 
на број Јевреја у укупној популацији у Краљевини Југославији пред Други 
светски рат. 

 

Одмах након проглашења Државе Израел, околне арапске земље су 
напале Израел. Држава је била у опасности због помањкања оружја. Југославија 
је притекла у помоћ. Израелци су преко Југославије и луке у Сплиту 
пребацивали половне авионе купљене у Чехословачкој. За ову организацију је 
био са израелске стране задужен један човек и један Словенац из Југославије 
као домаћин. У то време, због раскида са Русијом, Југославија је била у тешкој 
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економској ситуацији. У знак захвалности Израела према Југославији, преко 
својих веза, обезбеђена је европска опрема за челичане у Југославији.  

 

Након израелско-арапског рата 1967. године, Југославија је због својих 
обавеза према арапским земљама и активностима у Покрету несврстаних, 
прекинула дипломатске односе са Израелом. Упркос томе, научне и економске 
везе су опстајале али у смањеном обиму. 

 

Нова држава, Србија и Црна Гора су поново успоставиле дипломатске 
односе са Израелом после 2000. године.  

 

Данас Србија и Израел имају врло присне односе на нивоу амбасадора. Развијен 
је међусобни туризам, велика су улагања израелских компанија у Србији, 
посебно у области грађевинарства. 
 

Израелска технологија у пољопривреди се све више примењује, посебно 
за наводнавање. 

 

Треба подсетити да су и породичне везе између две земље јаке, собзиром 
да многи Јевреји у Србији имају родбину у Израелу.  

12. Основe јудаизма 
Главна религија у Изреалу је јудаизам. Оно што је карактеристично за 

Јевреје јесте да се поистовећују са вером као нација. Јеврејин је онај чија је 
мајка јеврејка што је биолошки оправдано, само жена сигурно зна ко је отац. Да 
би боље схватили и саму државу Израел, даћемо само кратке карактеристике 
јудаизма. 

 

Јудаизам је монотеистичка вера. 
 

Јеврејски календар је мешавина лунарног и соларног. Месеци се рачунају 
према кретању Месеца око Земље, а дани и године према кретању Земље око 
Сунца. Ово је уведено да се јеврејски празници не би премештали из једног 
годишњег доба у друго. Сами празници су традиционално везани за промене 
годишњих доба и циклусе пољопривредних радова. 

 

 
 
 
Слика 28. 
Талит   (шал)     и     тефилин 
(молитвено    ремење)  
 

Iз  збирке Јеврејског  историјског 
музеја,  Београд 
 
 
 
 



Главно место окупљања по традицији је храм, синагога, петком увече, 
суботом се ништа не ради јер се и Бог одмарао седмог дана (код јевреја, субота 
је 7. дан). У синагоги мушкарци обавезно носе капице „кипа“ или шешире. 
Жене седе одвојено од мушкараца. При верским обредима и испред Зида плача 
у Јерусалиму, многи мушкарци на себи носе шал „талит“ који има на ивици 
пруге и обавезно ресице. Око руку и главе се ставља молитвено ремење 
„тефилин“. На глави се држи мала кожна торбица у којој су молитвени списи.  

 

                 
  Слика 29. Синагога, Израел (Фото. М.Демајо) 

 
Тора или петокњижје је спис који се држи у синагоги у орману и вади за 

време службе. То је свитак писан руком, пером и мастилом. Украшен је круном. 
 

       
    Слика 30. Тора  

(из збирке Јеврејског историјског музеја, Београд) 
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Слика 31. Круна за тору 

(из збирке Јеврејског историјског музеја, Београд) 
 

За читање Торе и других књига обично се користе лепо украшени 
штапићи „јад“ да се књиге не би прљале. 
 

 
Слика 32. Јад 

(из збирке Јеврејског историјског музеја, Београд) 
 

Талмуд је важна књига која се састоји из Мишне и Гемаре.  Мишна 
(завршена 220. године наше ере) садржи основне прописе који се примељују у 
животу, а Гемара су коментари. 

 

Важнији празници су: 
-Песах, слави се избављење из египатског ропства. 
- Нова година. 
- Јом Кипур, празник покајања. 
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- Ханука, празник светлости, слави победу над Грцима у другом веку пре наше 
ере, пале се свећњаци-ханукије. 
- Пурим, весели празник посвећен Естери која је спречила прогон Јевреја у 
Персији. 
Познато је да ортодоксни верници држе до употребе „кошер“ хране-одређена 
правила у исхрани (не једе свињетина, не меша се месо и мечни производи, 
итд).  
 

Када списи и друге књиге постану неупотребљиви од старости или 
других разлога, не уништавају се већ закопавају. На многим јеврејским 
гробљима постоји посебна гробница „гениза“ где се закопавају старе књиге и 
рукописи. 

 
Слика 33. Гениза, скровиште старих књига, Jеврејско гробље Београд 

(из архиве  Јеврејског историјског музеја, Београд) 
 

 

 
 

 
 

Слика 34. Свећњак-ханукија   Склика 35. Молитва са примерима  
 хебрејских слова (из збирке и архиве Јеврејског историјског музеја, Београд) 
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Као и многи други стари народи, тако су и Јевреји сматрали да у животу 
човека постоје три најважнија момента-рођење, венчање и смрт. 

 

Приликом рођења мушког детета, осмог дана се врши обрезивање „б'рит 
мила“ којим се по традицији чувао завет Богу. 

 

Када дечак напуни 13 година а девојчица 12, сматра се да су стекли зрелост и 
могу да преузму неке породичне обавезе. Ову верску зрелост прати обред „Бар 
мицва“ за дечаке и „Бат мицва“ за девојчице. 
 

Венчање се обавља у синагоги пред рабином и поптписује се брачни 
уговор „кетуба“, документ који је врло декоративног изгледа и писан по 
строгим правилима да би имао правну вредност. 

 

 У случају смрти, тело се опере и ставља у најобичнији дрвени сандук без 
металних  ексера, да би се тело што пре сјединило са земљом. Традиционално је 
кремација забрањена, али либерални Јевреји је примењују. На гробље се ретко 
иде и на њему се не седи и не конзумирају  храна и пиће. 

 

Треба рећи да по традицији, Јевреји помажу своју заједницу, свако према 
својим могућностима. Давање милостиње сиромашнима је уобичајено, али се 
сматра да је највиши чин давања милостиње „цедака“, она која је анонимна. На 
тај начин, онај који прима милостињу, не осећа неугодност према ономе који је 
даје. 

13. Занимљивости 
- „Јад вашем“ је велики споменички комплекс посвећен страдању 6 милиона 
Јевреја за време Холокауста у Другом  светском рату. Поред музеја, овде се 
сади дрво за сваког човека који је спасао макар једног Јевреја-Јеврејку уз 
ризиковање сопственог живота. Спасиоци се зову „Праведници међу 
народима“.  

- Најређа дивља биљка у Израелу је врста  Ferula samariae  из рода Umbelliferae 
– штитоноша. Ова биљка расте само на једној стени у Вади Бенман северно од 
Наблуса. 

- У Израелу дивље живи око 200 вукова, на Голанској висоравни и у Негеву. 
Ови вукови су подврста сивог вука, простиру се до Индије. Имају светлије 
крзно, да би се боље уклопили у суву околину. Ова подврста је описана у књизи 
Радјарда Киплинга „Књига о Џунгли“. Вукови Израела су законом заштићени 
још од 1954. године.  

- Најстарији рудник бакра на свету је рудник „Тимна“ на југу Израела. Овај 
рудник је стар 6000 година. Овде се бакар вадио још 4000 година п.н.е.     

- Вероватно први закони везани за животну средину, донешени су још у старој 
Палестини.  Забрањено је било ловљење птица, пошто су сматране корисним 
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јер су ловиле досадне инсекте. Из истог разлога су биле заштићене жабе. Након 
ратова са Римом, јеврејски свештеници су забранили држање коза и оваца. 
Земља је била опустошена, а ове животиње су претиле да још више упропасте 
земљиште. Мада је цена вуне у то доба била висока, ово је изгледа, до сада 
једини пут у историји човечанства да је екологија  имала предност у односу на 
економију. 

- Мера за квалитет злата „карат“ потиче од арапске речи за семе. Наиме, рогач 
који се много гаји у Изреалу, у својим махунастим плодовима има семена која 
су врло уједначене величине и масе, 200 милиграма, па су служила као тегови 
при мерењу злата. Отуда је и данас  200 милиграма злата једнако једном карату.  

- Израел са територијом од 22145 квадратна км  је само за 145 квадратна км 
већи од Војводине која има 22000 квадратна км. 
 

14. Закључак 
Из овог матурског рада, могла се добити једна општа слика о Израелу као 

држави која је разноврсна, како по својим географским карактеристикама, тако 
и по шароликости становништва. Релативно млада држава је у последњих 62 
године пролазила кроз тешка ратна искушења али доживљавала и тренутке 
славе и општег замаха, посебно када је у питању квалитет живота њеног 
становништва и успеси у науци и технологији који су задивљујући када се узме 
у обзир колико је по територији ово мала земља. Остаје отворено питање 
граница Израела, део Голанске висоравни који је преузет од Сирије и Западне 
обале Јордана где су већ изграђена и јеврејска насеља. Ово ће све бити део 
будућих гео-стратешких планова, како самих земаља чије су територије у 
питању, тако и великих сила које имају своје дугорочне интересе у овом 
региону, пре свега због нафте. Сукоби се потпирују и из верских разлога а 
позадина тога је опет економски интерес. 

Много тога може сваког дана да се из разних извора чује и прочита о 
Израелу и често се може питати како опстаје, суочен са многим искушењима. 

Будућност је увек неизвесна, како за појединца тако, и за неку државу, па 
чак и нашу планету Земљу, која све теже трпи тешка оштећења која јој прави 
сам човек и тиме угрожава сопствени опстанак.  

Вреди на крају цитирати следећи текст: „... Спиноза је давно установио да је 
природа уствари једини бог, да је она једина духовна супстанција и да је 
обавеза човека да се према њој односи као према једном и највишем божанству 
и највишој етичкој вредости“.  
(Барух Спиноза, филозф јеврејског порекла, провео живот у Холандији 1632-
1677. Екскомунициран из јеврејске заједнице као први „атеиста међу 
атеистима“). 
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